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Návrh na uznesenie 

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 9. januára 2014 
______________________________________________________________________ 

 
 
K bodu: Prerokovanie petície „STOP DRANCOVANIU MESTSKÉHO MAJETKU“ 
 
 
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

I. b e r i e  n a   v e d o m i e  
obsah a návrh petície „STOP DRANCOVANIU MESTSKÉHO MAJETKU“ doručenej 
primátorovi mesta MUDr. Alexandrovi Slafkovskému dňa 13.11.2013, ktorý je 
prílohou tohto materiálu  

 
II. k o n š t a t u j e  že, 
a) petíciu „STOP DRANCOVANIU MESTSKÉHO MAJETKU“ prerokovalo 
b) návrhu petície „STOP DRANCOVANIU MESTSKÉHO MAJETKU“ n e v y h o v u j e 

z dôvodov, že zistený skutočný stav vecí ktoré sú predmetom petície sú v súlade 
s právnymi predpismi a verejným záujmom  

 
*************************** 
 
Dôvodová správa 
 
 Dňa 13. 11. 2013 do centrálnej podateľne Mestského úradu v Liptovskom 

Mikuláši bola doručená petícia „STOP DRANCOVANIU MESTSKÉHO MAJETKU“.  Nakoľko 

petícia nespĺňala náležitosti ustanovení §5 petičného zákona, listom zo dňa 18. 11. 2013 

bola petičnému výboru zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov podania. Nedostatky 

podania boli odstránené dňa 26.11.2013.  

V zmysle § 5 ods. 9 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení jeho zmien 

a doplnkov: „Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy a jej poslancov 

alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, 

petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.“ Podľa § 10 ods. 1  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sú orgánmi územnej samosprávy obecné 

zastupiteľstvo a starosta obce. 

„Príslušný orgán verejnej správy je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil 

skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným 

spoločným záujmom“  ustanovenie § 5 ods. 7, prvá veta petičného zákona.  

Petícia bola adresovaná primátorovi mesta ako jednému z orgánov verejnej správy. 

Nakoľko predmetom petície sú skutočnosti, ktoré spadajú do kompetencie mestského 

zastupiteľstva, primátor mesta sa rozhodol prerokovanie petície predložiť na mestské 

zastupiteľstvo.  
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Odborné stanovisko k prerokovaniu petície „STOP DRANCOVANIU MESTSKÉHO MAJETKU“ 

 

Vyhodnotenie príloh petície – podpisových hárkov.  

 

Podaných bolo 190 petičných hárkov s 3487 podpismi. Podľa vyhodnotenia petičných 

hárkov petíciu platne podpísalo 2 769 obyvateľov Liptovského Mikuláša, čo predstavuje 10,28 % 

z celkového počtu 26 936 oprávnených voličov. Počet neplatných hlasov je 718. Vzhľadom na počet 

platných podpisov na petičných hárkoch, nepostupuje sa v zmysle § 11a  ods. 1 písm. c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 
Predmetom petície boli veci uvedené pod číslami I. až V. tohto stanoviska a návrh petície v znení : 
„Žiadame primátora mesta Alexandra Slafkovského, ktorý riadi prostredníctvom svojich poslancov 
tieto aktivity, aby zrušil vyššie uvedené prevody nehnuteľností formou návrhu a schválenia 
príslušných uznesení Mestského zastupiteľstva. Má na do dostatočný počet poslancov Mestského 
zastupiteľstva, ktorí ho podporujú.“ 
 
I. „Predaj ZŠ na Janoškovej ulici ktorej hodnota bola 882.724 EUR za kúpnu cenu 4 EURÁ“  

 
Zistený skutočný stav veci :  

 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 51/2011 zo dňa 5.5.2011 bol schválený prevod 

nehnuteľností súp. č. 2076, súp. č. 4451 a súp. č. 4452 s pozemkami v prospech Rímskokatolíckej 

cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie, so sídlom Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 

00179124, za kúpnu cenu celkom 4 eurá, za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech 

mesta Liptovský Mikuláš na celý predmet kúpy pre prípad akéhokoľvek prevodu na inú osobu 

s vedľajšími dojednaniami.  

Dôvodom predmetného prevodu boli nasledovné skutočnosti: 

- ZŠ Apoštola Pavla plánuje v budúcnosti investovať do svojich nehnuteľností, získavať 

finančné prostriedky a príspevky z eurofondov, pričom nechce zhodnocovať cudzí majetok, 

- predmetné nehnuteľnosti škola užíva od roku 1994, výlučne ich využíva na 

výchovnovzdelávací proces a s tým súvisiace činnosti a naďalej ich bude využívať výlučne na 

tento proces; v čl. III ods. 3.2 kúpnej zmluvy sa kupujúci zaviazal, že predmet zmluvy bude 

využívať len na tento účel, inak je povinný predať ho mestu za rovnakú kúpnu cenu, t.j. za 4 

eurá – čím mesto zabezpečilo verejný záujem, 

- na území mesta Liptovský Mikuláš bol v minulosti takýto druh majetku akým je toto 

školské zariadenie odpredaný mestom Liptovský Mikuláš vždy za symbolickú cenu 

v prospech zariadení, ktoré zabezpečujú na území mesta výlučne výchovnovzdelávací 

proces,  

- ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, a to školského zariadenia, ktoré je 

účelné len pre konkrétneho záujemcu, ktorý nie je podnikateľským subjektom. 

 

Požiadavky právnych predpisov: 

Prevod bol riadne schválený mestským zastupiteľstvom a vykonaný v zmysle zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom predmetný prevod spadá do prípadov, 

ktoré je možné realizovať podľa § 9a ods. 8 písm. e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Každý poslanec má právo hlasovať na základe svojej slobodnej vôle a mandátu poslanca. 
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Záver: Zistený skutočný stav je v súlade s právnymi predpismi a verejným záujmom, ktorým je 

zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu a možnosť vrátenia nehnuteľností za 

rovnakú kúpnu cenu. 

 

II. „predaj mestskej technológie na výrobu tepla ktorej hodnota bola 2.335.465 EUR za sumu 

1 400 000 EUR“ 

 
Zistený skutočný stav veci :  

 

Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. (ďalej len BPLM) na základe trojstrannej nájomnej zmluvy 

uzavretej od 29. 9. 2008 do 31.12.2028 prenajímal spoločnosti LMT, a. s. technologické zariadenia 

na výrobu tepla a prípravu TÚV. Podľa nájomnej  zmluvy boli BPLM a mesto zmluvne zaviazané na 

odkúpenie technického zhodnotenia za zostatkovú hodnotu do šiestich mesiacov od ukončenia 

nájmu. Podľa kvalifikovaného odhadu sa výška tohto záväzku približuje k sume 4 000 000 EUR. 

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 43/2013 zo dňa 23.5.2013 mestské zastupiteľstvo  : 

- súhlasilo s predajom súboru hnuteľných vecí vo vlastníctve obchodnej spoločnosti Bytový 

podnik Liptovský Mikuláš, a.s. (ďalej len „súbor hnuteľných vecí“) za kúpnu cenu 1 400 000 

EUR (slovom: jeden milión Eur) bez DPH obchodnej spoločnosti LMT, a.s., zostatková cena 

prevádzaných hnuteľných vecí predstavovala hodnotu 1.358 tis. EUR, znalecká hodnota 

čiastku 2.335 tis. EUR;  

- schválilo vstup mesta L. Mikuláš do obchodnej spoločnosti LMT, a.s. a jeho majetkový 
podiel mesta v tejto spoločnosti vo výške 20% s hlasovacími právami vo výške 34 % 
v rozhodovaní o strategických záležitostiach spoločnosti; hodnota získaného 20 % podielu 
mesta predstavovala podľa znaleckého posudku čiastku 2.705.118 EUR; 

 
Poslanci MsZ vyššie uvedeným rozhodnutím ochránili mesto od budúceho záväzku odkúpiť 

technické zhodnotenie tohto zariadenia za cca 4 000 000 EUR. 

LMT, a. s. ako vlastník výrobných prostriedkov, prevzal plnú zodpovednosť za investičný 

rozvojový program technologických zariadení na progresívnu a ekologickú výrobu tepla a prípravu 

TÚV. 

 
Požiadavky právnych predpisov: 

Všetky právne úkony týkajúce sa predaja technologického zariadenia v prospech spoločnosti LMT, 

a.s. boli v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi ako aj so zákonom o majetku obcí 

č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

Záver: Zistený skutočný stav je v súlade s právnymi predpismi a verejným záujmom. Údaje 

uvedené v petícii sú neúplné a nepresné.   

 

III. „mesto zvyšuje všetky dane, poplatky za odpad o viac než 30 %“ 

 
Zistený skutočný stav veci :  

 

Mesto od roku 2011 hospodári s prebytkom bežného rozpočtu mesta ako aj s prebytkom  

rozpočtu mesta ako celku. V roku 2012 dosiahlo prvýkrát i účtovný prebytok hospodárenia od 

roku 2008. Mesto nemá teda aké straty vykrývať zvyšovaním daní ako tvrdí text petície.   

Mesto ako príslušný správca dane má v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“) 

kompetenciu uložiť, ktorú daň bude vyberať.  Poplatok za komunálny odpad je obec povinná zo 
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zákona „uložiť“. Mesto sa rozhodlo vyberať daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie 

verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie 

prístroje. Možnosť vyberať daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta vo 

VZN neuložilo.  

Zákon určuje sadzbu daní a poplatku, ktorú môže správca dane všeobecne záväzným 

nariadením znížiť alebo zvýšiť za podmienky, že pri každej zmene sadieb dane je povinný znížiť 

rozpätie medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane. 

 

Zmeny sadzieb schválených  mestským zastupiteľstvom formou prijatia VZN : 

- pre rok 2012 sa zvýšila daň z nehnuteľnosti o 16 %, daň za ubytovanie o 52 %, daň za psa  

o 1 % , poplatok za kom. odpad o 25,31 %. V tomto roku bolo prijaté aj uznesenie MsZ 

o výške zvyšovania daní a poplatku o výšku inflácie predchádzajúceho roka, 

- pre rok 2013 sa na základe prijatého uznesenia zvýšili miestne dane a sadzba poplatku za 

komunálny odpad o 3,9 % s výnimkou dane za ubytovanie, ktorej sadzba sa nemenila 

- pre rok 2014 sa zvýšili dane a sadzba poplatku za komunálny odpad o 3,6 %, čo je vo výške 

inflácie za predchádzajúci kalendárny rok s výnimkou sadzby dane za ubytovanie, ktorá sa 

nemenila 

 

Petícia nesprávne uvádza, že mesto zvyšuje všetky dane a poplatok za odpad sa zvyšuje o viac ako 

30 %. Medziročne sa poplatok za komunálny odpad od roku 2011 do roku 2014 zvýšil v priemere 

o 8,09 %. Celkové daňové zaťaženie priemernej rodiny stúplo o cca  8,5% ročne za obdobie rokov 

2011-2013. 

Mesto vo vzťahu k sociálne slabším vrstvám obyvateľstva prijalo pri všetkých daniach 

a poplatku zníženia základnej sadzby dane. Tieto prijaté zníženia eliminujú v konkrétnych prípadoch 

dopad zvyšovania daní a poplatku. V porovnaní s inými mestami sú zníženia rozsiahlejšie, a to aj 

napriek tomu, že sadzby dane a poplatku sú relatívne na rovnakej úrovni so sadzbami v meste 

L.Mikuláš. 

 

Požiadavky právnych predpisov: 

Prijaté VZN o sadzbách miestnych daní a poplatkov boli v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších zmien.  

 

Záver: Zistený skutočný stav je v súlade s právnymi predpismi a verejným záujmom. Údaje 

uvedené v petícii sú nepravdivé.   

 

IV.     „Liptov Aréna s parkoviskom má hodnotu 5.266.525 EUR, chcú sa jej zbaviť za 640.000 EUR, 

budovy Bytového podniku, ktorých hodnota je 1.083.796 EUR, chcú predať za 505.000 EUR“  

 

Zistený skutočný stav veci 

 

1.  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo dňa 24.05.2013 obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší 

návrh na dlhodobý nájom s právom kúpy a uzavretie príslušných zmlúv na nehnuteľnosti v k.ú. 

Liptovská Ondrašová, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, a to: stavby: „Multifunkčná 

kultúrno-športová hala“ súp.č. 1053 postavená na pozemku parc.č. KN-C 1061/475 (ďalej len 

„Multifunkčná hala“), pozemkov: parc.č. KN-C 1061/475 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3293 

m², parc.č. KN-C 1061/180 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13660 m², vonkajších úprav 

a hnuteľných vecí, ktoré slúžia na prevádzkovanie stavby.  



 6 

Podmienky OVS boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 44/2013 zo dňa 

23.05.2013, pričom cena za dlhodobý nájom s právom kúpy bola stanovená v zmysle znaleckého 

posudku na 3 156 152,40 eur. OVS bola uverejňovaná na úradnej tabuli mesta, v Hospodárskych 

novinách, v TRENDE, Avízu, v ECHU, MY LIPTOV, na slovenských a českých inzertných portáloch, v 

mesačníku Mikuláš, na webovej stránke mesta. 

V rámci lehoty na predkladanie návrhov nebol mestu Liptovský Mikuláš doručený ani jeden 

súťažný návrh, preto bola opakovane vyhlásená OVS za zníženú cenu za dlhodobý nájom s právom 

kúpy, t.j. za cenu 1.565.000 € (uznesením mestského zastupiteľstva č. 63/2013 zo dňa 8. 8. 2013). 

Ani táto OVS nebola úspešná, napriek zníženej cene dlhodobého nájmu s právom kúpy. 

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 93/2013 bola opakovane (tretíkrát) vyhlásená OVS za 

zníženú cenu za dlhodobý nájom s právom kúpy, t.j. za cenu 670 670 EUR.. 

Z hľadiska verejného záujmu dlhodobým prenájmom haly by mesto mohlo získať naspäť 

finančné prostriedky, ktorými sa spolupodieľalo na financovaní celého europrojektu Zlepšenia 

infraštruktúry strediska cestovného ruchu medzinárodného významu Liptovská Mara a výstavby 

haly (644.028 EUR).  Súčasne počas ďalších desiatich rokov mesto zabezpečí účel užívania haly, 

ktorým je realizácia športových a kultúrnych podujatí, využívanie parkoviska ako odstavnej plochy 

pre motorové vozidlá pre návštevníkov kultúrnych, športových a spoločenských podujatí 

organizovaných v Multifunkčnej hale a pre návštevníkov Aquaparku Tatralandia Liptovský Mikuláš, 

a to v zmysle podmienok zmluvy o nenávratných finančných prostriedkoch. Ďalším dôvodom 

verejného záujmu je úspora verejných zdrojov za prevádzku Liptov arény, ktorá predstavovala 

doteraz ročne stratu cca 90 tis. EUR. Podľa súčasného stavu veci mesto hradí prevádzku haly, spláca 

úver na spolufinancovanie projektu a na základe podpísaného memoranda nemá právo vyberať 

parkovné na pozemkoch, ktoré sú v jeho vlastníctve. Je vo verejnom záujme mesta tento stav 

vyriešiť.  

 

2. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na „Bytový podnik” bol predložený po 

piatich neúspešných kolách, na ktoré mestu Liptovský Mikuláš nebol doručený žiadny návrh (v 

prvom kole súťaže minimálna kúpna cena bola stanovená na sumu 1.083.796 EUR, v piatom kole 

bola minimálna kúpna cena znížená na sumu 606 000 EUR). Zámery o predaji predmetných 

nehnuteľností boli uverejňované na úradnej tabuli mesta, v Hospodárskych novinách, v TRENDE, 

Avízu, v ECHU, MY LIPTOV, na slovenských a českých inzertných portáloch, v mesačníku Mikuláš, na 

webovej stránke mesta. 

Napriek tomu, že v šiestom kole OVS bola kúpna cena objektov bývalého BP znížená na 

sumu 505 000 EUR, ani táto obchodná verejná súťaž nebola úspešná. Z toho vyplýva, že trhová t.j. 

predajná hodnota, týchto objektov je ešte nižšia. Mesto nemôže uvedené objekty ani prenajať, 

nakoľko v súčasnosti je na trhu prebytok ponuky nebytových priestorov na prenájom. Z hľadiska 

verejného záujmu je najvýhodnejším riešením predaj takýchto nehnuteľností, pretože i údržba 

prázdnych nebytových priestorov je nákladná. 

 

Požiadavky právnych predpisov: 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 9 zákona o majetku obcí „prevody a prenájmy 

vlastníctva majetku obce sa musia vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže“ ide teda 

o legálnu možnosť predaja a prenájmu majetku mesta. V súlade s ustanovením čl. 5 písm. A ods. 10 

zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš „v prípade opakovanej OVS (obchodnej 

verejnej súťaže) stanoví novú minimálnu cenu mestské zastupiteľstvo“, mestské zastupiteľstvo 

stanovilo minimálne ceny pre všetky kolá obidvoch verejných súťaží.  
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Záver: Zistený skutočný stav je v súlade s právnymi predpismi a verejným záujmom. Údaje 

uvedené v petícii sú nepravdivé. 

 

V. „mesto sa chce zbaviť výnosného biznisu – správy bytov, ktoré zabezpečuje Bytový podnik“ 

Zistený skutočný stav veci 

Za ostatných  20 rokov  bola správa bytov „schovaná“ v celkových príjmoch BP. Dlhodobým 

prenájmom tepelného hospodárstva v roku 2008 prišiel BP o hlavný zdroj príjmu. Ani opakovanými 

intervenciami sa nepodarilo dosiahnuť od roku 2008  zisk na správe bytov v osobnom vlastníctve.  

Je teda zrejmé, že súkromný sektor robí túto činnosť efektívnejšie a preto nie je vo verejnom 

záujme dotovať z verejných zdrojov  správu bytov v osobnom vlastníctve.  Preto bolo uskutočnene 

výberové konanie, z oslovených 4 uchádzačov, predložili cenové ponuky dvaja uchádzači a z nich  

bol vybraný ten, ktorý ponúkol najvyššiu cenu za právo spravovať byty v osobnom vlastníctve  a to 

70.000 EUR + účtovná cena časti podniku ku dňu jeho predaja.  

 
Návrh na predaj časti podniku predložilo mestskému zastupiteľstvu predstavenstvo spoločnosti ako 

návrh jedného zo zásadných rozhodnutí, ktoré by riešili nepriaznivú ekonomickú situáciu BPLM, 

a.s. s odôvodnením:   

 

V roku 2008 došlo k zásadnej zmene v predmete činnosti akciovej spoločnosti.  Výrobu a rozvod 

tepla, na základe návrhu vedenia mesta Liptovský Mikuláš a následne schválenia poslancami MsZ 

Liptovský Mikuláš  prevzala iná akciová spoločnosť Delta Shelf Company s.r.o. (dnes LMT a.s.) na 

obdobie do roku 2028. BPLM, a.s. tak stratil hlavný zdroj svojho podnikania a zisku. Tržby podniku 

klesli z hodnoty 7,58 mil.€ (2008) na hodnotu 1,43 mil.€ (r. 2009).  

 

V roku 2009 sa začal BPLM meniť na organizáciu mesta, ktorej náplňou sa stáva výkon takých 

činností pre mesto, ktoré nie sú priamo výkonom obecnej samosprávy.  Takto sa činnosť Bytového 

podniku Liptovský Mikuláš, a.s. rozšírila o oblasť informačných technológií, realitných služieb a 

vlastnej údržby. Pre organizácie mesta začala zabezpečovať združené nákupy v materiálovej oblasti.  

 

V roku 2011 bolia väčšina z uvedených činností jediným akcionárom spoločnosti, mestom Liptovský 

Mikuláš, prehodnotená  a následne  aj zrušená. Tieto činnosti boli s ohľadom na dopad na rozpočet 

mesta hodnotené negatívne a v rozpore so zákonom, čo konštatoval aj NKÚ vo svojej správe za rok 

2010. 

 

Rozhodnutím  MsZ z mája 2013 sa mesto L. Mikuláš stalo vlastníkom 20 % podielu v spoločnosti 

LMT, a.s. a súhlasilo s predajom hnuteľného majetku z vlastníctva BPLM do vlastníctva vtedajšieho 

nájomcu, spoločnosti LMT, a.s.  

 

Po odčlenení a ukončení prevádzkovania hlavného predmetu činnosti výroby a rozvodu tepla  sa 

BPLM zaoberal len správou majetku vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš (mestské nájomné 

byty, mestská ubytovňa, mestské nebytové priestory), správou majetku v osobnom vlastníctve 

fyzických a právnických osôb (výkon správy bytových domov v osobnom vlastníctve) a 

prevádzkovaním strediska údržby. Veľký rozsah činnosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s 

vykonával vo verejnom záujme, t.j. pre mesto L. Mikuláš, čo malo za následok, že Bytový podnik 

Liptovský Mikuláš, a.s. dosahoval v posledných rokoch nepriaznivé hospodárske výsledky. Správa 

bytov v osobnom vlastníctve nikdy nebola pre BPLM lukratívnym výhodným biznisom. Napríklad 
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v roku 2008, ešte predtým ako BPLM, a.s. dala do nájmu tepelno-technické zariadenia, 

predstavovala správa bytov v osobnom vlastníctve  len 2,15 %  výnosov spoločnosti. 

 

V septembri roku 2013 mestské zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom predstavenstva spoločnosti aby 

správu vlastného majetku si vykonávalo mesto prostredníctvom oddelenia mestského úradu 

a súhlasilo aj s návrhom predaja časti podniku BPLM, vzťahujúceho sa na správu bytov v osobnom 

vlastníctve. Tento návrh bol logickým vyústením vývoja spoločnosti od roku 2008 a racionálnym 

návrhom riešenia situácie.  

 
Uznesením č.72/2013 v časti III. písm. d) z 19.9.2013 mestské zastupiteľstvo schválilo : 

 

„predaj časti Bytového podniku Liptovský Mikuláš, a.s súvisiacou so správou bytov v osobnom 

vlastníctve a to spoločnosti INTEN-EURA, správa domov, .r.o so sídlom Garbiarska 905, Liptovský 

Mikuláš, IČO 46779841 , ktorá v rámci ponukového konania predložila najvýhodnejšiu ponuku, a to 

za cenu 70 000,- EUR + účtovná hodnota časti podniku vyčíslená ku dňu predaja. Predmetom 

predaja budú práva a záväzky vyplývajúce zo zmlúv o výkone správy uzavreté s 2919 vlastníkmi 

bytov, práva a záväzky vyplývajúce zo zmlúv s dodávateľskými subjektmi a z pracovno-právnych 

vzťahov, hnuteľný majetok (kancelárske zariadenie, IT technika, software ... )“ 

 

Požiadavky právnych predpisov: 

Predaj časti podniku bol vykonaný v súlade s § 476 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v platnom znení. 

 

Záver: Zistený skutočný stav je v súlade s právnymi predpismi a verejným záujmom. 

 

Všetky veci ktoré sú predmetom petície boli na rokovania mestského zastupiteľstva riadne 

spracované, odôvodnené a boli predmetom príslušného zákonného hlasovania. Prílohou 

materiálov vždy boli ekonomické analýzy, dopad na rozpočet mesta a pod. Materiály boli 

prerokované v príslušných odborných komisiách. Poslanci mestského zastupiteľstva mali 

k dispozícii všetky podklady pre kvalifikované rozhodovanie . 


